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إقتصاد

عصام شلهوب

الفساد المالي منبع اإلثراء غير المشروع

رفع الس ّرية املصرفية ال يعطي القرينة الكافية
ظاهرة الفساد االداري واملايل من الظواهر الخطرية التي تواجه لبنان يف كل املجاالت .الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية
هو اساءة استعامل السلطة لتحقيق مكاسب خاصة ،وهو موجود يف اي مؤسسة او قطاع تكون فيه للشخص قوة مسيطرة او قوة
احتكار عىل سلعة او خدمة او صاحب قرار
ملصطلح الفساد محاور عدة ،ابرزها عىل االطالق
االثراء غري املرشوع .منبع االثراء غري املرشوع
هو الفساد املايل ،اي اكتساب اموال بطريقة غري
مرشوعة ،اي هدر املال العام :ايجارات مضخمة،
تلزميات مشبوهة ،رواتب املستشارين الوهميني،
عدم الجباية الرضيبية .مبعنى آخر ،هو االنحرافات
املالية ومخالفة االحكام والقواعد املعتمدة يف
ادارات الدولة ومؤسساتها ،مع مخالفة ضوابط
الرقابة املالية وتعليامتها.
الفساد املايل محمي من الفساد السيايس الذي
يع ّرف باستغالل السياسات واملؤسسات والقواعد
االجرائية لتخصيص املوارد والتمويل من واضعي
القرار السيايس الذين يستغلون مناصبهم من اجل
تحصيل السلطة او املكانة او الرثوة.
قانون الرسية املرصفية الذي كان وراءه العميد
رميون اده ،ادى خدمات كبرية للبنان واقتصاده،
تلته سنوات من االزدهار والبحبوحة .لكن القانون
نفسه مل يحم لبنان من الجرائم املالية وسوء
االئتامن ،وسهل تجاوزات كثرية النه ال يتيح معرفة
اصحاب الحسابات الدائنة والودائع .فساهم الرثاء
الفاحش غري مرشوع والفقر املدقع يف سوء توزيع
الرثوة والتفاوت االجتامعي ،ونجا جميع املرتكبني
بفعلتهم من دون احكام قضائية وعقاب.
باتت الرسية املرصفية ثقافة متأصلة يف منطقة
باتت حافلة باملخاطر السياسية ،وقد ساهمت
يف تسليط الضوء عىل لبنان ومصارفه .وجرت
خطوات اساسية للهرب من تبعات الرسية
املرصفية العامل مقتضيات قانون االثراء غري
املرشوع ،بيد ان القانون املذكور ويف حاله الراهنة،
يضم عددا من املواد الرصيحة واملهمة لو تم
تطبيقها لساهمت يف تضييق الخناق عىل الفساد
يف القطاع العام والوظيفة العامة ،من دون تعديل

جوهري يف قانون الرسية املرصفية ميس خصوصية
الحسابات النظيفة غري املشتبهة ،عىل ما يقوله
الخرباء.
استاذ القانون االداري والدستوري يف الجامعة
اللبنانية الدكتور عصام اسامعيل اكد لـ "االمن
العام" ان قانون رفع الرسية املرصفية مل يطبق ،ومل
تؤمن الحامية الالزمة ألي موظف تقدم بشكوى
عن وجود فساد يف ادارة ما.
■ ملاذا يبدو القانون املقرتح لرفع الرسية املرصفية
موضع جدل ،وهل يتضمن ثغرا مبهمة؟
□ الجدل املثار هو حول فعالية هذا القانون
تحديدا ،اذ نالحظ تراكم النصوص القانونية من
دون ان توضع موضع التطبيق ،وهي قانون اصول
املحاكمة امام املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء رقم  13تاريخ  ،1990/8/18وقانون
االثراء غري املرشوع يف صيغته القدمية لعام 1953
واملرعي االجراء رقم  154تاريخ ،1999/11/27
وقانون االنضامم اىل اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد رقم  33تاريخ ،2008/10/16
وقانون حامية كاشفي الفساد رقم  83تاريخ
 ،2018/10/10وقانون حق الوصول اىل املعلومات
رقم  28تاريخ  ،2017/2/10وغريها من القوانني
النافذة ذات الصلة .لكن هذه القوانني مل تدخل
حيز التنفيذ ،وهذا ما يعطي قرينة عىل عدم
فعالية مرشوع القانون كونه وضع رشاء الزينة
قبل البيت.
■ هل يستطيع مرشوع القانون التصدي ملوضوع
الفساد؟
□ مرشوع القانون الرامي اىل رفع الرسية املرصفية
عن القامئني بالخدمة العامة ،فرض موجبا اىل

جانب املوجبات االخرى التي يقدمها عن توليه
وظيفته ،ومنها الترصيح عن االموال املنقولة وغري
املنقولة التي ميلكها هو وزوجته واوالده القارصون
يف لبنان والخارج .اال ان هذه التصاريح مل تثبت
فعاليتها يف الحد من الفساد ،ومل يتم التأكد من
انها كانت قرينة مستعملة الدانة موظف او قائم
بالخدمة العامة .لذلك ،فان التجربة السابقة ال
توحي باننا سنحصل عىل نتائج مبهرة يف الحد
من الفساد ،اذ ميكن ببساطة ان يسجل املرتكب
امواله باسم رشكات خاصة ميلك اسهام فيها
او باسم اخوته او باسم جمعيات تابعة له او
باسم معاونيه .الرسية املرصفية ،بحسب مرشوع
القانون ،مرفوعة عن الشخص الطبيعي الذي توىل
وظيفة عامة وليس عن الرشكات او الجمعيات او
االشخاص املعنوية االخرى التي تدخل يف ذمته
املالية .يضاف اىل ذلك ،ان هذا التدبري ال يكفي
يف ذاته لتحقيق الغاية املثىل الواردة يف االسباب
املوجبة واملتمثلة مبكافحة الفساد .السبب ان رفع
الرسية املرصفية هي يف طبيعتها تدبري ثانوي او
عمل يدعم يف كشف الفساد ،وهو كحالة حامية
كاشفي الفساد ،فهذا القانون مل يطبق ومل تؤمن
الحامية الالزمة ألي موظف تقدم بشكوى عن
وجود فساد يف ادارة ما.
■ هل يجب ربط رفع الرسية املرصفية بقانون
االثراء غري املرشوع لتحقيق الغاية املرجوة؟
□ مرشوع القانون يربط بطريقة ما بني رفع الرسية
املرصفية وبني تطبيق قانون االثراء غري املرشوع.
لكن هذا الربط يجعل من هذا القانون من باب
لزوم ما ال يلزم ،ذلك ان املادة  13من هذا القانون
تنص عىل ان قايض التحقيق او املحكمة املختصة
يطبقان احكام املادة السابعة من قانون رسية
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املصارف الصادر يف  3ايلول  .1956هذه املادة
متنع عىل املصارف ان تتذرع برس املهنة املنصوص
عليه يف هذا القانون يف شأن الطلبات التي توجهها
السلطات القضائية يف دعاوى االثراء غري املرشوع.
لذلك مل يكن الربط موفقا بني الرسية املرصفية
واالثراء غري املرشوع .لكن حسنا فعل مرشوع
القانون عندما وسع مجال الجهات القضائية
التي تالحق يف قضايا الرشوة والفساد وهدر املال
العام ،واعترب ان هذه الرسية املرصفية مرفوعة
حتى بناء عىل طلب لجان ذات صفة قضائية من
دون ان يحدد هذه اللجان التي قد تدخل ضمنها
هيئة التفتيش املركزي وديوان املحاسبة والهيئة
العليا للتأديب .اال انه كام ذكرنا ،فان رفع الرسية
املرصفية ال يعطي القرينة الكافية عىل حقيقة
الحسابات املالية ملتويل الخدمة العامة.
■ هل تعترب ان ابرز معوقات تطبيق قانون االثراء
غري املرشوع هي الرسية املرصفية؟
□ واضح ان متويل الخدمة العامة ال تتمتع
حساباته املرصفية بالحامية او بحصانة الرس
املرصيف .لهذا ،فان هذه الرسية مل تكن يوما عائقا
امام مالحقة املرتكبني او املخالفني .وعىل الرغم
من عدم اعتبار هذه الرسية عائقا وميكن ان
ترفع بناء عىل طلب القضاء ،اال ان ذلك مل يؤد
اىل تحقيق اي نتيجة مرجوة .كذلك مل نصل اىل
مساءلة فاعلة الي جهاز اداري اثريت شبهة حول
ارتكابه مخالفات او جرائم مالية .كام نالحظ
انه حتى خارج نطاق تطبيق قانون االثراء غري

السرية املصرفية لم
تكن عائقا امام مالحقة
املرتكبني او املخالفني

املرشوع ،فان قانون االجازة للحكومة االنضامم
اىل اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد رقم
 33تاريخ  2008/10/16قد الغى رصاحة او
ضمنا النصوص املتصلة بالرسية املرصفية ،وذلك
مبوجب الفقرة  7من املادة  31التي تنص عىل ان
عىل الدولة ان تتيح ملحاكمها او سلطاتها املختصة
االخرى ان تأمر باتاحة السجالت املرصفية او
املالية او التجارية او بحجزها .وال يجوز للدولة
الطرف ان ترفض االمتثال الحكام هذه الفقرة
بحجة الرسية املرصفية .يف املادة  40جاء النص
اكرث وضوحا لناحية الزام الدولة يف حال القيام
بتحقيقات جنائية داخلية يف افعال مجرمة وفقا
لهذا االتفاق ،ايجاد آليات مناسبة يف نظامها
القانوين الداخيل لتذليل العقبات التي قد تنشأ
عن تطبيق قوانني الرسية املرصفية .لهذا ميكن
االجهزة القضائية االستناد اىل نصوص االتفاق
الدويل الذي له االولوية يف التطبيق عىل القانون
العادي ،والتمسك بالنص عىل اعتبار ان الشخص
املتهم ال تتمتع حساباته املرصفية بالرسية.

■ ما هو الرابط بني قانون االثراء غري املرشوع
ورفع الرسية املرصفية؟
□ ال يفرتض ان يكون هذا الرابط موجودا ،ألن
الرسية املرصفية غري موجودة يف قانون االثراء
غري املرشوع .اال ان هذا الربط يثري الريبة ،ألن
آليات تطبيق قانون االثراء غري املرشوع معقدة
ومن املستحيل ان يوضع هذا القانون موضع
التطبيق كونه يحتاج اىل تعديل كامل واىل تفعيل
نظام مساءلة الرؤساء والوزراء .ذلك ان قانون
اصول املحاكامت امام املجلس االعىل يجعل
من املستحيل ان نحاكم يوما اي وزير او رئيس،
النه بحسب هذا القانون فان االدعاء عىل الوزير
يتطلب ِخمس النواب ( 26نائبا) واتهام الوزير
يتطلب ثلثي مجلس النواب ( 86نائبا) ،فام
الجدوى من رفع الرسية عن حسابات شخص لن
يكون يوما محل اتهام او ادعاء .االمر ذاته بالنسبة
اىل النائب الذي يتمتع بالحصانة النيابية ،والقضاة
الذين يحاكمون امام جهات قضائية خاصة؟ هذه
الحصانات قد تحول دون مساءلة اي من هؤالء
االشخاص ،لذا ما النفع من رفع الرسية املرصفية
عن شخص لن يكون يوما محل مساءلة؟
■ باتت الرسية املرصفية متآكلة يف العامل وحتى
يف لبنان ،فمتى سيتم الغاؤها؟
□ الدستور اللبناين ،بخالف كل دساتري الدول،
كرس نظام الحرية االقتصادية وامللكية الخاصة
واملبادرة الفردية .هذا التبني لهذا النظام امنا كان
ليك يبقى القطاع الخاص الركن االسايس لالقتصاد
اللبناين ،ومن ثم فرض واجبا عىل الدولة يقيض
بدعم القطاع الخاص واعطائه االولوية واملبادرة.
ولهذا فان الغاء هذه الرسية ال ميكن الرشوع يف
تنفيذها اال بناء عىل طلب املصارف والرأسامليني.
هذا االمر ليس عيبا يف الترشيع ،ذلك ان اهل
القطاع املايل واملرصيف هم ادرى بحاجة ميدانهم
اىل ترشيعات جديدة او تغيري يف الترشيع املعتمد.
لذا ال ميكن تبعا لذلك ان يقر مجلس النواب اي
ترشيع يغري قاعدة جوهرية يف النظام املرصيف
عمرها من عمر لبنان بطريقة مفاجئة ،بل يجب
ان يتخذ القرار برتو وبالتنسيق مع القطاع املايل
واملرصيف يف حال رأى هذا القطاع ان من املناسب
اتخاذ هذه الخطوة.
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